Cenník služieb a doplňujúce platobné podmienky
(ďalej len „Cenník")

1. CENY ŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
Cenník pre Registrátora (neobsahuje konečnú cenu pre Držiteľa, tú si je oprávnený určiť Registrátor):
Typ služby / poplatku
Zaregistrovanie Domény (resp. začatie Registračného obdobia)
na dobu 1 roka

Cena bez DPH
10 EUR*

Predĺženie reg. obdobia Domény o 1 rok počas stavu
Zaregistrovaná a počas ochranného obdobia

10 EUR

Manipulačný poplatok za zmenu Autorizovaného registrátora
a prevod Domény na nového Držiteľa

0 EUR

Cenník pre Držiteľa, ak je činnosť Registrátora poskytovaná SK-NICom:
Typ služby / poplatku
Zaregistrovanie Domény na dobu 1 roka a predĺženie reg.
obdobia Domény o 1 rok počas stavu Zaregistrovaná a počas
ochranného obdobia

Cena bez DPH
40 EUR

Manipulačný poplatok za zmenu Autorizovaného registrátora
a prevod Domény na nového Držiteľa

0 EUR

* Pre doménu spĺňajúcu podmienky akcie Nové domény za lacnejšie sa namiesto štandardnej ceny
uplatňuje akciová cena 7 EUR.

2. DOPLŇUJÚCE PLATOBNÉ PODMIENKY PRE ŠTANDARDNÉ SLUŽBY
2.1

Ceny za štandardné služby sú stanovené v tomto Cenníku. Cenník sa zverejňuje na webovom
sídle SK-NIC (na adrese https://sk-nic.sk/registratori).

2.2

K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa platných daňových predpisov Slovenskej
republiky.

2.3

Spôsobom platby je kreditný systém, kde Registrátor prostredníctvom svojho saldo účtu skladá
zálohu (pre účely Cenníka nazývanú „kredit“), z ktorej sú jednotlivé ceny za služby alebo poplatky
odpočítavané. Výška možného prečerpania kreditu je stanovená podľa osobitných platobných
podmienok pre Registrátorov.

2.4

Služba alebo poplatok sa z kreditu odpočíta okamžite po ukončení príslušného úkonu alebo jeho
vygenerovaní, t.j. kredit sa zníži o príslušnú čiastku.

2.5

Registrátor je oprávnený kedykoľvek zvýšiť výšku svojho kreditu. Na zvýšenie kreditu je možné
použiť SK-NICom povolený bezhotovostný styk.
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2.6

Úhrady prijaté pripísaním na saldo účet Registrátora podľa bodu 2.5 Cenníka budú následne
zúčtované s daňovou faktúrou. Ak Registrátor neuhradil cenu služieb alebo výšku poplatkov
vyúčtovanú príslušnou Daňovou faktúrou, SK-NIC Registrátora informuje o zostávajúcej sume na
úhradu.

2.7

Daňová faktúra sa pre Registrátora vystavuje podľa určeného časového úseku, pričom sa účtuje
o určený časový úsek spätne. Fakturačným obdobím je určený časový úsek. Splatnosť faktúr je
spravidla 14 dní odo dňa vystavenia faktúry SK-NICom.

2.8

Registrátor je pri úhrade SK-NICu povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na
faktúre, pričom len podľa neho možno platbu správne zaevidovať.

2.9

Všetky bankové a iné poplatky pri zvyšovaní kreditu znáša Registrátor. Na úhradu služieb,
poplatkov resp. fakturovanej sumy sa používa iba skutočná výška kreditu.

2.10 Ak Registrátor neuhradil cenu služieb a poplatkov vyúčtovaných faktúrou podľa bodu 2.6
Cenníka v lehote jej splatnosti, SK-NIC je oprávnený písomne upozorniť Registrátora na jeho
povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za
písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša
Registrátor, ak je dôvod neuhradenia na strane Registrátora.
2.11 Ak Registrátor neuhradí faktúru v plnom rozsahu v dobe jej splatnosti, SK-NIC má nárok na úrok
z omeškania podľa osobitných platobných podmienok pre Registrátora. SK-NIC je zároveň
v takomto prípade podľa bodu 9.9 Pravidiel oprávnený obmedziť služby poskytované
Registrátorovi.
2.12 Registrátor môže podať reklamáciu proti výške vyúčtovaných poplatkov, a to v lehote do 15
kalendárnych dní od doručenia faktúry. Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na platenie.
Výsledok prešetrenia oznámi SK-NIC Registrátorovi v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia
reklamácie.
2.13 SK-NIC je oprávnený použiť nevyčerpaný kredit k úhrade pohľadávok voči tomuto Registrátorovi.
2.14 Ak je výška nevyčerpaného kreditu po ukončení Registrátorskej zmluvy vyššia ako stanovená
minimálna záloha, nevyčerpaná časť kreditu vo výške prevyšujúcej minimálnu zálohu sa do 30
kalendárnych dní vracia Registrátorovi.
2.15 Účet SK-NICu na účely prijímania úhrad poplatkov je uvedený na webovom sídle SK-NICu.
2.16 Ak činnosť Registrátora vykonáva SK-NIC, príslušnú službu poskytne resp. príslušný úkon vykoná
až po pripísaní úhrady od Používateľa na určený účet podľa bodu 2.15.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1

Cenník je platný a účinný od 1.9.2017.

3.2

Akákoľvek zmena Cenníka a platobných podmienok v ňom uvedených sa spravidla zverejňuje
najmenej 1 mesiac pred jeho účinnosťou.
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OSOBITNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY PRE REGISTRÁTOROV
(ďalej len „Osobitné podmienky")

1. OSOBITNÉ POPLATKY REGISTRÁTOROV*
Typ služby / poplatku
Jednorazový administratívny
poplatok pri vzniku
Registrátorskej zmluvy
Ročný poplatok za
registrátorské služby
(pripojenie sa do Centrálneho
registra domén)
Minimálna záloha registrátora
/ rok
Sankčný úrok z omeškania
úhrady faktúry v dobe
splatnosti

Koho sa týka
Žiadateľ o štatút Registrátora

Cena bez DPH
200 EUR

Registrátor

0 EUR
0 EUR

Registrátor

0 EUR
0 EUR
1% z ostávajúcej sumy na
úhradu za každý začatý
kalendárny deň omeškania,
najmenej však 10 EUR

Registrátor

2. POSTUP PRI OSOBITNÝCH PODMIENKACH
2.1

Neuhradenie jednorazového administratívneho poplatku ako súčasti žiadosti pri vzniku
Registrátorskej zmluvy je dôvodom pre neuzavretie Registrátorskej zmluvy podľa bodu 10.5.1
Pravidiel. Tento poplatok je nevratný, a to aj pri neuzavretí Registrátorskej zmluvy z iných
dôvodov.

2.2

Prečerpanie kreditu sú štandardne oprávnení využívať iba Registrátori, ktorí riadne uhradili
všetky platby v dátume splatnosti a jeho umožnenie podlieha rozhodnutiu SK-NICu.

2.3

Výška možného prečerpania kreditu sa stanovuje automatizovane pomerne k počtu Domén, pre
ktoré je Registrátor Autorizovaným registrátorom.

2.4

Ročný registrátorský poplatok je v prvom roku trvania Registrátorskej zmluvy splatný najneskôr
do 14 dní odo dňa účinnosti Registrátorskej zmluvy a jeho výška je v prvom roku trvania
Registrátorskej zmluvy 1/12 ročného registrátorského poplatku za každý začatý mesiac
ostávajúci do konca daného kalendárneho roka, ak z osobitných platobných podmienok pre
Registrátorov nevyplýva inak.

2.5

Ročný registrátorský poplatok je v druhom a každom ďalšom roku trvania Registrátorskej zmluvy
splatný najneskôr k začiatku 1. dňa mesiaca január v danom kalendárnom roku, ak z Osobitných
podmienok nevyplýva inak.

2.6

Ročný registrátorský poplatok sa hradí z kreditu, pričom sa nezapočítava do čerpania kreditu na
účely bodu 2.8 Osobitných podmienok.

2.7

Pri neuhradení ročného registrátorského poplatku v dátume splatnosti je SK-NIC oprávnený
podľa bodu 9.9 Pravidiel obmedziť služby poskytované Registrátorovi.

2.8

Registrátor je povinný počas kalendárneho roka vyčerpať z kreditu najmenej čiastku rovnú
minimálnej zálohe. Ak Registrátor v priebehu kalendárneho roka vyčerpá z kreditu nižšiu čiastku
ako stanovenú minimálnu zálohu, Registrátor je povinný zaplatiť SK-NICu zmluvnú pokutu vo
výške zodpovedajúcej rozdielu medzi minimálnou zálohou a vyčerpanou čiastkou, pričom sa mu

Cenník a platobné podmienky (1.9.2017)

3/4

do tejto úhrady automaticky započítava nevyčerpaný kredit; v prípade prvého roka
Registrátorskej zmluvy sa na účely stanovenej minimálnej zálohy berie do úvahy pomerná
čiastka minimálnej zálohy podľa bodu 2.10 Osobitných podmienok; pri ukončení Registrátorskej
zmluvy sa na účely stanovenej čiastky berie do úvahy čiastka vo výške 1/12 za každý začatý
mesiac daného kalendárneho roka pred ukončením Registrátorskej zmluvy.
2.9

Zloženie minimálnej zálohy zvýšením kreditu do príslušnej výšky je
2.9.1

v prvom roku trvania Registrátorskej zmluvy nutné uskutočniť najneskôr do 14
kalendárnych dní od uzavretia tejto zmluvy,

2.9.2

v druhom a každom ďalšom roku nutné uskutočniť najneskôr ku koncu posledného dňa
roka predchádzajúcemu roku, ku ktorému sa minimálna záloha vzťahuje,

v opačnom prípade je SK-NIC podľa bodu 9.9 Pravidiel oprávnený obmedziť služby poskytované
Registrátorovi
2.10 Výška minimálnej zálohy Registrátora je v prvom roku trvania Registrátorskej zmluvy 1/12 zálohy
za každý začatý mesiac ostávajúci do konca daného kalendárneho roka, ak z Osobitných
podmienok nevyplýva inak

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1

Osobitné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2017.

3.2

Akákoľvek zmena Osobitných podmienok a platobných podmienok v nich uvedených sa
spravidla zverejňuje najmenej 1 mesiac pred jeho účinnosťou.

OSOBITNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY PRE NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
1. POPLATKY ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY
Typ služby
Všeobecný administratívny
poplatok

Pozn: neštandardné úkony,
najmä vystavenie potvrdení

Cena bez DPH
6,6 EUR

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1

Osobitné platobné podmienky pre nadštandardné služby sú platné a účinné od 1.9.2017.

2.2

Akákoľvek zmena týchto podmienok zverejňuje najmenej 1 mesiac pred jeho účinnosťou.
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